MONTAGE DOUCHEPLANCHET

PRODUCT
Betonnen doucheplanchet voorzien van duurzame
vocht- & vuilwerende oppervlaktebehandeling.
Specificatie: lichtgewicht met glasvezel versterkt beton

MONTAGE STAPPENPLAN
1. Positioneer het planchet op de eindpositie tegen de muur en markeer de hele omtrek met gele of
paarse tape ‘sensitive’ op de wand.
2. Trek met potlood aan de achterzijde van het planchet zowel de horizontale- als verticale middenlijn
van beiden schroefdraadgaten door tot aan alle planchetzijdes
3. Meet de afstand van middelpunt gat ten opzichte van de linker- en rechterzijkant van het planchet.
4. Doe ditzelfde voor de afstand ten opzichte van de boven- & onderzijde van het planchet.
5. Neem deze middelpunten over op de wand: teken (let op: in spiegelbeeld) de gaten af op de wand
6. Schroef beide meegeleverde M8 draadeindes zo ver mogelijk in de schroefgaten aan de achterzijde.
7. Meet hoeveel cm de draadeindes links en rechts uitsteken.
8. Gebruik steenboor M5 of M6 op laag toerental om de afgetekende gaten voor te boren (let op: de
boormachine hierbij haaks op de muur houden).
9. Boor de gaten voldoende diep op met steenboor M8 en overtuig uzelf ervan beide draadeindes goed
passen in het gat op de wand. Houdt de speling tussen gat en M8 draadeinde minimaal en zorg dat het
planchet iets water afschot krijgt ten opzichte van de verticale wand.
10. Zuig/blaas alle resterende stof uit de opgeboorde gaten (bijv. met stofzuiger of rietje).
11. Breng aan de achterzijde planchet langs de randen een strook ‘Bison Polymax Transparant’ lijm aan en
druk het planchet vervolgens stevig tegen de wand.
12. Evt. het planchet licht aankloppen met hamer op houtje om het beton niet te beschadigen (let op:
geen lijm op de draadeindes aanbrengen).
13. Verwijder direct overtollig lijmresten met een kit afstrijkblokje en waterige zeepoplossing (bijv. Dreftwater oplossing).
14. Ondersteun het planchet met een balk en laat vervolgens de lijm 24 uur uitharden
15. Klaar.

